แกรนด์ อียปิ ต์ 8 วัน 5 คืน
นอนเรือสำราญ บินตรงอียปิ ต์แอร์

เดินทางกับสายการบินประจำชาติอิยปิ ต์แอร์ (MS)
พักโรงแรมระดับห้าดาว พร้อมนอนเรือสำราญสุดหรู 5 ดาว
BWP-GRAND EGYPT CRUISE 8D5N_MS_JUN-SEP 2022

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
20:30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 1420 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
23.55 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961
วันที่สอง ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า

04.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่
เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่
ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่าง ให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐม
กษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูป แกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการ
แกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูป
แกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน และต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิว
แถว แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิด
ขั้นบั นได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ ฝังพระศพของ กษัตริย์ซ อเซอร์
และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้าง
ไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานับประการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซา่ เพื่อเข้าชม “มหาปีรามิด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝงั พระ
ศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บน
ที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์
แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพือ่ ฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่
ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ทสี่ ุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาด
ใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก
แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึง่ ประกอบด้วย
1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146
เมตร สร้างด้วยหินแกรนิต 2.3 ล้านแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา
ห้องโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที่ใหญ่ทสี่ ุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่
ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 10 เมตร สร้างบน
เนินดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดสู ง่ากว่าปิรามิด 2 องค์กินเนือ้ ทีป่ ระมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง
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แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูง
เพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร
ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐกลาง
ทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปรี ามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเข้าไปชมภายในตัวปีระมิดซึ่ง
เชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ผู้สร้างปีระมิดนั้น ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไป
ดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซื้อบัตรเอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมได้ไม่เกินวัน
ละ 300 คนเท่านั้น)
แวะชม ศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความ
สรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม PERFUME FACTORY ซึ่ง
กล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาด
ใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย

ค่ำ

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันทีส่ าม
ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ
02.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพือ่ เดินทางต่อไปยัง เมืองอาบูซิมเบล
06.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัสวาน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 145
07.20 น. ถึง สนามบินเมืองอัสวาน
จากนั้นนำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้นในปี คศ 1960 เพื่อ ช่วยให้มีน้ำหล่อ
เลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้ งยังใช้พ ลังน้ำเพื่ อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอกับ ความต้องการของคนทั้ งประเทศ และเพื่อ
ป้องกันน้ำไหลท่ วมจากแม่ น้ำไนล์เวลาฝนตกหนัก ซึ่งเขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร ซึ่งนัก ท่องเที่ ยวสามารถมองเห็น
ทะเลสาบที่ เกิ ดจากการสร้างเขื่อนสร้างแม่น้ำไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ ( Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกว้าง 10
เมตร จากนั้นนำท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหิน
มหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ้งค้างไว้เช่นนั้น แท่งหินนี้เป็นของพระ
นางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้าวจะเป็นเสาโอเบลิสก์ที่สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสา
โอเบลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน -รา
หรือ สุริยะเทพ
นำคณะเข้าสู่ขบวนCONVOY เพื่อเดินทางสู่อาบูซิมเบล
นำทุกท่าน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่
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เที่ยง
บ่าย

ค่ำ
วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง

2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลกเพราะเมื่อมีการ
สร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่อัสวาน ทำให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ำ จนองค์การยูเนสโก้ต้องมาช่วยยกให้ และมหาวิหารอาบูซิมเบล
ก็ถูกยกขึ้นสูงจากพื้นดิน 65 เมตร ซึ่งเป็นงานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี สิ้นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในวิหาร
ใหญ่มีห้องบูชาและมีรูปสลัก 4 องค์นั่งอยู่ หนึ่งในนั้นคือ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ อีก 3 องค์ และทุกปี
วันที่ 22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลำแสงแรกของพระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรูปสลัก และว่ากันว่าวันที่ 22 ก.พ. ตรงกับ
วันประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่วันที่ 22 ต.ค. ตรงกับวันขึ้นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทาง
วิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ
บริการอาหารกลางวันแบบ กล่องปิกนิก
นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองอัสวาน
ถึง เมืองอัสวาน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เรือสำราญที่พัก ซึ่งเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ล่องเรือเรือใบ
โบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็นที่ ศูนย์รวมพันธ์ไม้ นานาชนิด ,
สุสานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวานสองข้างทาง ฯลฯล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามหน้าเมืองอัสวาน
ขณะล่องไปตามแม่น้ำไนล์
บริการอาหารค่ำบนเรือ ( บุฟเฟต์ ) และ พักค้างคืนบนเรือ
คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลักซอร์
 บริการอาหารเช้าบนเรือ
ขณะล่ อ งไปตามแม่ น้ ำ ไนล์ ขณะที่ เ รื อ ล่ อ งไป คอมออมโบ (Kom
Ombo) ชุม ชนที่ ตั้ง อยู่ติดริม แม่ น้ำไนล์ บ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง 1
หรือ 2 ชั้น ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญริมแม่น้ำ นำท่านชม
วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยู่บ นเนินเขาเล็ก ๆ ที่ ล้ำออกมาถึงแม่ น้ำไนล์
สามารถเห็นวิวของแม่น้ำไนล์อันงดงาม คำว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรับ
หมายถึงภูเขาเล็กๆ วิหารนี้เกือบเป็นวิหารอะโครโพลิสของกรีก หินที่ใช้
สร้างแตกต่างกั บวิห ารอื่ นๆ อาจเป็นเพราะถูก ปกคลุมด้วยทรายเป็น
เวลานาน การวางแบบของพื้นที่แปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวิหารของ
เทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์
มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris)
เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี้สร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำ
ไนล์ เป็นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี้จึง บูชาเทพโซเบก
ซึ่งมีหัวเป็นจระเข้ และมีจระเข้มัมมี่เก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระ
นางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายในการทำภาพยนตร์
และภาพแกะสลัก ที่ ส ำคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์ แผนโบราณ
โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ
มีร้านค้ามากมายตั้งอยู่ตลอดแนวท่าเรือ ขายเสื้อผ้าและสินค้าพื้นเมือง
 บริการอาหารกลางวันบนเรือ
นำท่าน นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด ตั้งอยู่
ศูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหนี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและ
ฉลาดรอบรู้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ.
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1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่วัดได้
79 เมตรตรงด้านหน้าและสูง 36 ม. วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ (กรุณาทิปคนขับรถ
ม้าท่านละ US$ 1)
พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ
ค่ำ
 บริการอาหารค่ำบนเรือ ซึ่งมีสถานบันเทิงต่างๆไว้ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน อาทิเช่น ไนท์คลับ, สระว่ายน้ำ, ร้านขายของ
ที่ระลึก ฯลฯ
วันทีห่ ้า
ลุ๊กซอร์
เช้า
 บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของเรือ
นำท่ านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์ใน
สมั ย อี ยิ ป ต์ โ บราณ อดี ต เชื่ อ ว่ าเป็ น ที่ อ ยู่ ข องคนตาย หรื อ นครของผู้ วายชนม์
(Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปัจจุบัน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the
Kings) เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยู่ที่เทือกเขาทีบัน ท่านสามารถ
เลือกเข้าชมได้เพียง 3 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้นดูคล้าย
ปลายแหลมยอดปิรามิด เป็นการเลือกหวงซุ้ยในการฝั่งศพ ให้คล้ายว่าฝังอยู่ใต้ปิรา
มิด สุสานเหล่านี้เป็นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็นสุสานที่เก็บ มัมมี่และสมบัติของกษัตริย์
ถึง 63 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่ เล็กต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์ สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์
และปิดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จไม่นานนี้ (ไม่รวมค่าเข้าสุสาน
ของฟาโรห์ตุตันคามอน ท่านละ 100 อิยิป ปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณ าติดต่ อไกด์) ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of
QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิง
ฮัตเชพซุต รู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์
ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบ
พิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้ตัววิหารพังลงมา เหลือ
เพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ
นำท่านเยี่ยมชม พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์
พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ
ค่ำ
 บริการอาหารค่ำบนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้นอยู่กับรายการของเรือ)
วันทีห่ ก
ลุ๊กซอร์ – ไคโร
เช้า
 บริการอาหารเช้าบนเรือ พร้อมกับเช็คเอาท์
นำท่ านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิห ารที่ ใหญ่
ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์
ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัย
ฟาโรห์ทุ ตโมซิส ที่ 1 เพื่ อ ถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่ อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว
หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้น
อย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดู
ว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสา และหิน พร้อมทั้งการแกะสลัก
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ลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิ่งทำให้นึกไม่ออกก็เป็นได้ ว่าเขาใช้วิธีทำอย่างไร
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ เช่นกัน วิหารแห่งนี้
ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาด มหึมา
สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักด้วยอักษร
อียิป ต์โบราณ(เฮโรกริฟ ฟิค ) เพื่ อสรรเสริญ เทพเจ้าอมอนรา ซึ่งท่ านอาจจะได้เห็นเสาเช่นนี้อีก ที่ ปลาซ เดอ ลา ทริออง
(Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (แต่เอ๊ะ! ทำไมจึงมีเหมือนกันเล่าอียิปต์ไปเอามาจากฝรั่งเศสหรือ ?
ลองหาคำตอบดูละกัน) ภาพสลักที่วิหารแห่งนี้ก็ถือได้ว่าน่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที่สลักอย่างแตกต่าง
กันว่าเป็นนักรบชนชาติใดบ้าง เห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงภาพสลักขบวนนักรบที่ป ราสาทหินในเขมร (ที่ว่าของกลุ่มเสียม --สยาม จะเดินแตกแถวกัน) นอกจากนั้น ด้านหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้
เป็นทางเชื่อมระหว่างวิหารลักซอร์กับวิหารคาร์นัค
นำท่านเยี่ยมชม พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์
ค่ำ
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพือ่ เดินทางกลับเมืองไคโร
18.20 น. เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยเทีย่ วบินที่ MS 360 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)
19.30 น. ถึง สนามบินเมืองกรุงไคโร หลังจากรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่เจ็ด
ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์
จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยี ิปต์ อันเลื่องชื่อ
ของโลกเป็นสถานที่ทรี่ วมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุดในโลกแห่งหนึง่ ชม
โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสมบัติ
ส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์
ทองคำซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมน
นั่งอยู่บนเก้าอี้และมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้า
แตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ง นอกจากนีท้ ่านยังจะได้ชม
สมบัตอิ ันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือ
ประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมัมมี่ของ
ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมันมี่ของกษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในรายการ ประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารท้องถิ่น
นำทุกท่านขึ้นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพือ่ ใช้
ในการต่อสู้ในสงครามครูเสด ซึ่งภายในสามารถชมทีพ่ ักและที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี ซึ่ง
เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกตามแบบอย่างออตโตมันหรือตุรกีใน
ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเสสที่ 2
เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียปิ ต์และฝรัง่ เศส พร้อมทั้งจะได้ชมวิวเมืองไคโรจากมุมสูง อิสระเลือกซื้อสิ้นค้า
พื้นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและแหล่งสินค้าทีร่ ะลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุง
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ไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมทีท่ ำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณ
และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกแบบพื้นเมือง
ค่ำ
 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น / หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร
23.00 น.  เหินฟ้าสูก่ ลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
วันที่แปด
สนามบินสุวรรณภูมิ
13.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิรู้ลมื
******************************************
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

02-09 มิ.ย. 65
49,988 บาท
49,988 บาท
49,988 บาท
8,500 บาท
18-25 มิ.ย. 65
09-16 ก.ค. 65
12-19 ก.ค. 65
23-30 ก.ค. 65
26 ก.ค.-02 ส.ค. 65
06-13 ส.ค. 65
51,888 บาท
50,888 บาท
49,888 บาท
8,500 บาท
09-16 ส.ค. 65
11-18 ส.ค. 65
20-27 ส.ค. 65
03-10 ก.ย. 65
17-24 ก.ย. 65
ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ ในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
หมายเหตุ
 กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
พาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***เด็กที่อายุ เกิน 6 ขวบ บังคับต้องเสริมเตียงค่ะ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อัสวาน// ลุกซอร์-ไคโร–กรุงเทพ ชั้นประหยัด
โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม 1 ใบ/ท่าน
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
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3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามทีร่ ะบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
รวมทั้งสิ้น 2 คืน และบนเรือ 3 คืน
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ ำนาญเส้นทาง
5. ค่าอาหารทุกมื้อทีร่ ะบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
8. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู้ชำนาญเส้นทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิตเิ หตุสำหรับเด็กทีม่ ีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 24 USD)
พนักงานขับรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน
(คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 32 usd)
กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทำวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2500 บาท / ท่าน
และต้องใช้ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
หากไม่ชําระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่อ งบิน, ค่า
วีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุ กๆการให้บริการ เพื่อ ให้พิ จารณาอีก ครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่า
สามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื่นๆเป็นสำคัญ
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่ าง
ๆ
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูง ขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ทจี่ ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซา่ ประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ
1. เอกสารประกอบขอวีซา่ เข้าประเทศอียิปต์ กรณีจองเดินทางน้อยกว่า 21 วัน
- หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับ
เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม
- รูปถ่าย
ต้องเป็น ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายทีม่ ีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูป
ถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง หรือรูปที่นำมาตัดต่อ
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางแสดงความเป็น
เจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)
***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษทั เป็นสำคัญ *****
กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานทีส่ ังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้ วัน
เริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รบั อนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของ
ทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสำเนา
- หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น(ไม่เอา STATEMENT)
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทกุ ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามทีร่ ะบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการ
อนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง )
*** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินจิ ของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ ระบุไว้
หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัง้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
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*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อ
สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
2.ตัวอย่างเอกสารในการยืน่ วีซ่า อียปิ ต์ แบบON ARRIVAL ต้องส่งให้กับทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า ในกรณีที่ส่งหน้า
พาสปอร์ตอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีสายการ
บินปฏิเสธในการขึ้นเครื่อง
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

BWP-GRAND EGYPT CRUISE 8D5N_MS_JUN-SEP 2022

